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Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan diversifikasi produksi 
pertanian kini dikembangkan agribisnis tanaman obat. Pada dasawarsa 
terakhir ini produksi obat tradisional semakin meningkat. Rencana 
pengembangan tanaman obat selaras dengan arahan pembangunan 
dibidang kesehatan, khususnya yang menyangkut obat tradisional. 

Obat tradisional sering disebut jamu yang berasal dari bahan baku 
berupa tumbuhan obat, merupakan salah satu unsur budaya bangsa. 
Pemanfaatan tumbuhan berkhasiat kini berkembang ke dalam bentuk 
yang praktis dan mudah diperoleh di pasaran berupa pi1 atau kapsul yang 
kesemuanya ditujukan untuk menerobos peluang pasar sekaligus sebagai 
pemberi keuntungan ekonomi yang cukup besar. Sementara saat ini 
terjadi perubahan dalam pola konsumsi back to nature. Kondisi ini 
mendorong PT. lndofarma untuk terus berupaya menciptakan produk obat 
tradisional, memasuki era pasar bebas PT. lndofarma akan menghadapi 
persaingan yang semakin kompetitif, baik dari dalam negeri maupun 
pesaing dari luar negeri yang akan memasuki pasar Indonesia. Dalam 
upaya untuk mengantisipasi keadaan tersebut, PT. lndofarma perlu 
memanfaatkan teknologi yang tersedia dalam perusahaan seoptimal 
mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan mengelola komponen teknologi 
yang terdiri dari Perangkat Teknologi itu sendiri, Sumber Daya Manusia 
yang tersedia, lnformasi yang dimiliki dan pengelolaan Organisasi 
perusahaan, agar produk yang dihasilkan sesuai dengan perintaan pasar. 

Berdasarkan kondisi yang dihadapi perusahaan tersebut dalam 
rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat, maka rumusan 
masalah pada geladikarya ini difokuskan pada "Bagaimana strategi 
teknologi produksi obat tradisional yang diterapkan oleh PT. Indofarma". 
Tujuan dari pelaksanaan geladikarya ini adalah : ( I )  mengkaji penerapan 
strategi teknologi dan bisnis produksi obat tradisional, (2) menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan teknologi dan bisnis 
perusahaan, dan (3) memberikan alternatif strategi teknologi dalam rangka 
meningkatkan mutu obat tradisional yang dihasilkan. 

Ruang lingkup geladikarya ini dibatasi oleh : (1) kajian terhadap 
elemen-elemen internal dan eksternal oerusahaan serta terhadao 
perangkat teknologi (technoware), peranbkat manusia (hum&warej, 
perangkat informasi (informas~] dan perangkat organisasi (ocqaware) 
untuk-penentuan strategi teknologi pengolahan obat tradisional yang 
dilaksanakan oleh perusahaan, dan (2) kajian hanya dilakukan'pada tahap 
pemberian alternatif, sedangkan strategi selanjutnya diserahkan pada 
manajemen PT. Indofarma. 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan 
analisis deskriptif. Untuk melihat posisi perusahaan digunakan analisis 
internal dan eksternal perusahaan dengan menggunakan alat analisis 



Matriks IFE, Matriks EFE dan Matrik I - E. Analisis manajemen teknologi 
menggunakan metode Science and ~echnologicai ~ a n a ~ e m e n t  
Information Svstem ISTMIS) terhadao indikator Transformasi Technoloai. 
yaitu perangiat tek"ologi, berangkai manusia, perangkat informasi d& 
perangkat organisasi serta indikator Kemampuan Teknologi. Data diolah 
menggunakan program Minitab for Windows dengan alat analisis Mann- 
Whitney Test dan Chi-Square Test. 

Berdasarkan hasil analisis dengan matriks internal-eksternal, 
diketahui bahwa PT. lndofarrna terletak pada posisi Pertumbuhan dan 
Stabilitas. Pada posisi ini strategi tingkat korporat (grand strategy) adalah 
strateai konsentrasi melalui intearasi horizontal antar lini manaiemen 

- 
deng& melakukan ekspansi. str;tegi tingkat korporat ini penerap'annya 
akan dijabarkan dalam strategi teknologi melalui kajian manaiemen 
teknologi terhadap indikator -transformasi teknologi- dan indikator 
kemampuan teknologi. 

Hasil pengkajian indikator tansformasi teknologi terhadap empat 
komponen teknologi PT. Indofarma, diketahui (1) tingkat kecanggihan 
perangkat teknologi proses pengolahan obat tradisional di perusahaan 
berada antara rnesin serba guna sampai dengan mesin otomatis dengan 
nilai median 5, kondisi ini belum sesuai dengan harapan perusahaan yaitu 
dengan tingkat kecanggihan mesin otomatis sampai dengan terpadu 
dengan nilai median 7, (2) tingkat kecanggihan perangkat manusia berada 
pada tingkat kemampuan mereparasi, memproduksi dan mengadaptasi 
dengan nilai median 5.5 kondisi ini belum sesuai dengan harapan 
perusahaan yaitu dengan tingkat kemampuan mengadaptasi dan 
melakukan inovasi dengan nilai median 7.5, dan kendala utama dari 
perangkat manusia adalah aloaksi sumber daya manusia yang belum 
efektif, (3) tingkat kecanggihan perangkat inforamsi perusahaan berada 
pada tingkat spesifikasi fakta sampai dengan menghayati fakta dengan 
nilai median 5 adapun kondisi yang diharapkan perusahaan adalah tingkat 
menyusun menghayati fakta sampai mengkaji fakta dengan nilai median 
7.5, dan (4) tingkat kecanggihan perangkat organisasi perusahaan berada 
pada tingkat menciptakan pola kerja baru sampai dengan menstabilkan 
pola kerja dengan nilai median 5, kondisi ini belum sesuai dengan 
tiarapan perusahaan yaitu rnenguasai pola kerja dengan nilai median 8: 

Hasil oenakaiian indikator k€xnamDUan teknoloai oerusahaan . - - .  
diketahui bahwa pos;si PT. lndofarma perusahaan farmasi terbaik dalam 
pembuatan obat tradisional di Indonesia. Kondisi ini belum sesuai dengan 
harapan perusahaan yaitu sebanding dengan pesaing internasional 
lainnya, sehingga perlu adanya strategi teknologi yang akan diterapkan 
oleh perusahaan dimasa vana akan datana. Hasil analisis kontinsensi 
kedua indikator teknologi tersebut menunjukkan bahwa indikator 
transformasi teknologi dan indikator kemampuan teknologi tidak 
mempunyai hubungan, artinya kedua indikator bersifat bebas dant idak 
saling mempengaruhi. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator-indikator di atas maka 
alternatif kebijakan yang dapat diarnbil oleh perusahaan PT. lndofarma 
diantaranya adalah (1) rnemanfaatkan perangkat teknologi seoptimal 



mungkin dan meningkatkan perawatannya secara rutin agar kondisi 
mesin-mesin pengolah obat tradisional selalu terjaga dengan baik 
sehingga dapat digunakan seefektif mungkin guna menunjang pencapaian 
produksi yang optimal, (2) meningkatkan program pelatihan dan 
pendidikan (studi lanjut) guna lebih meningkatkan keahlian dan 
ketrampilan perangkat sumber daya manusia, terutama dalam ha1 
keahlian dan ketrampilan manajemen, mekanik dan teknik produksi serta 
meningkatkan pelatihan ketrampilan bagi pekerja lapangan, (3) 
memanfaatkan sistem informasi manajemen yang ada yang berkaitan 
dengan mengoptimalkan pencapaian kapasitas produksi dan peningkatan 
mutu produk yang dihasilkan, dan (4) meningkatkan kinerja dari perangkat 
organisasi dengan cara mendayagunakan kewenangan masing-masing 
bagian sesuai dengan sistem organisasi yang ada. 

Berdasarkan hasil di atas maka untuk mencapai posisi 
pertumbuhan dan stabilitas dalam rangka penerapan strategi tingkat 
korporat (grand strategy) pada saat ini, integrasi teknologi dan strategi 
bisnis yang perlu dikembangkan pada PT. lndofarma adalah strategi 
pemanfaatan teknologi (technology exploiter strategy) dengan strategi 
unggul mutu. 

Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk 
menghadapi daya saing di pasar bebas, peningkatan teknologi yang 
dimiliki harus dimiliki harus dilakukan. Posisi perusahaan saat ini 
(Stabilitas dan Pertumbuhan) dengan strategi pengikut teknologi 
(Technology Follower Strategy) hendaknya ditingkatkan menajdi strategi 
unggul teknologi (State of the art technology Strategy), strategi ini 
memungkinkan perusahaan dapat membuat produk yang lebih berkualitas 
dan berdaya tinggi (inovatif) serta mempunyai profitabilitas yang lebih 
tinggi. 

Untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan oleh 
perusahaan maka integrasi strategi teknologi dan strategi bisnis adalah 
sebagai berikut : 

Untuk jangka pendek adalah strategi pengikut teknologi tinggi 
(technology follower strategy) dengan strategi bisnis unggul mutu. 
Untuk jangka menengah dan panjang adalah strategi pengikut tinggi 
(technology follower strategy) dengan strategi bisnis unggul segmen. 

Untuk mencapai strategi teknologi yang lebih tinggi tersebut, 
peningkatan pengelolaan teknologi yang ada melalui pemanfaatan 
komponen-komponen teknologi seoptimal mungkin perlu dilakukan 
dennan cara sebaqai berikut. 

~ e n ~ o ~ t i m a l k ~ n  penggunaan perangkat teknologi yang ada untuk 
menekan idle capacity melalui pembelian bahan baku dari para petani 
sekitar perusahaan dengan pola kerja sama ya"g saling 
menguntungkan (pola kernitraan). 
Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia 
melalui pelatihan-pelatihan, seminar-seminar dan studi banding ke 
perusahaan sejenis. 
Meningkatkan kemarnpuan perangkat informasi yang ada melalui 
sistem informasi manajemen yang terpadu guna penyampaian 



informasi dan kemudahan akses informasi yang diperlukan. Upaya 
melengkapi sistem kearsipan data histories minimal lima tahun terakhir 
terus ditinakatkan. .. 
Meningkatkan kemampuan inovasi perusahaan untuk mengantisipasi 
uerubahan-uerubahan vang teriadi, terutama perubahan di pasaran 
ban juga mengarahkan piatihan dan pengembangan sumber daya 
manusia kepada peningkatan daya inovasi. 

Kesimpulan hasil penelitian adalah (1) penerapan manajemen 
teknologi di PT. Indofarma, masih belum optimal, (2) masih rendahnya 
kapasitas mesin produksi yang digunakan, dan (3) alternatif strategi 
teknologi dan bisnis yang dapat dipilih saat ini oleh PT. lndofarma dalam 
pembuatan obat tradisional adalah sebagai pengikut teknologi dan strategi 
bisnis melalui unggul mutu dan unggul segmen pasar. 

Saran bagi PT. lndofarma adalah ( I )  mengoptimalkan penggunaan 
teknologi yang ada, (2) perencanaan alokasi sumber daya manusia di 
setiap divisi kerja, (3) hasil penelitian dapat dilanjutkan dan bermanfaat 
bagi perusahaan. 
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